Aanmeldingsformulier 2017

Stichting Gooimeerzeilen

1. Naam en adresgegevens
Achternaam

Voornaam

Adres

Postcode

Woonplaats

Geboortedatum

E - Mail

Telefoon

2. Lesgegevens

Bovenstaande geeft zich op voor:
Volwassenen 6 zeillessen - tarief € 135,00

Jeugd (leeftijd 12 - 17 jaar) 6 zeillessen - tarief € 90,00

Volwassenen herhalers 6 zeillessen - tarief € 125,00

Volwassen 10 avonden - tarief € 185,00

In het bezit van een zwemdiploma. Om deel te kunnen nemen aan de zeillessen is een zwemdiploma verplicht!
3. Voorkeur theorieles
Vlak voor de start van de praktijklessen wordt op twee momenten een theorieles aangeboden. Op dit moment zijn de datums van de
thoerielessen nog niet bekend. Hieronder kunt u aangeven of u gebruik wilt maken van de theorielessen. Zodra de datum's bekend zijn
wordt u hierover op het opgegeven e-mail adres of telefonisch geïnformeerd.

Ik ben van plan aan de theorieles mee te doen

Maakt géén gebruik van de theorieles

4. Voorkeur praktijk lessen
Geef in onderstaand schema aan naar welke dag uw voorkeur uit gaat. Bij het indelen van de zeillessen proberen wij zoveel mogelijk
rekening te houden met voorkeur.
Zeillessen voor de jeugd worden alleen in het weekeinde overdag gegeven, te weten 's ochtends van 9.30 tot 12.30 uur of 's middags van
13.00 tot 16.30 uur. Volwassenen mogen zich eventueel ook opgeven voor lessen in het weekeinde, maar dienen dan eveneens een
voorkeur te vermelden voor een doordeweekse avond. De zeillessen vinden plaats in de periode van begin mei tot en met eind september
2017. De zeilinstructeur neemt telefonisch of per e-mail contact met u op over de exacte data.
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Ochtend
Middag
Avond
Eventuele schippers of andere voorkeuren

5. Betaling en ondertekening

Bovenstaande of ouder/verzorger geeft zichzelf of kind op voor de zeillessen in 2017 en :
maakt zelf €

(vul hier het juiste bedrag in) over op IBAN NL53INGB0005545720

ten name van Stichting Gooimeer Zeilen te Huizen.
machtigt Stichting Gooimeer Zeilen om éénmalig via een automatische incasso €
of girorekening

(IBAN) ten name van

(bedrag) af te schrijven van mijn bank(naam) te

(plaats).

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga hiermee accoord (www.gooimeerzeilen.nl - Deelnemers - Algemene Voorwaarden)
- Indien u Stichting Gooimeerzeilen voor 15 mei 2017 machtigt om éénmalige het lesgeld via automatisch incasso te innen, of indien je
voor 15 mei 2017 het bedrag overmaakt ontvangt u een korting van € 5,00.
Plaats :

Datum :

Handtekening :

Als u het niet eens bent met de afschrijving heeft u een maand de tijd om uw bank- of girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken.

Voor deelnemers tot en met 17 jaar dient een ouder of verzorger dit formulier te ondertekenen. Niet ondertekende aanmeldingen kunnen niet in behandeling worden
naar: Stichting Gooimeerzeilen, Jan van Galenstraat 34, 1272 BC Huizen of als u nog vragen heeft kunt u bellen met
telefoonnummer 035 - 524 0615 of 035 - 52 33 892.

genomen.
U kunt incassomachtiging
dit formulier terugsturen
6.
Eenmalige

KvK nr. 41193157

IBAN NL53INGB0005545720

